
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 25.11.2022г., 

с Протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Докладната записка от Боян Кехайов-Кмет на община Неделино с вх.№ 

269/ 25.10.2022г., относно: Заявление от Валери Димчев Демиров с вх.№93-00-

1694/21.10.2022г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския 

поземлен фонд. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 368/25.11.2022г. 

 

На основание чл.27,ал.4 от ЗМСМА,Общински съвет-Неделино, 

 

РЕШИ: 

 Не приема предложения проект за решение в Докладната записка от Боян Кехайов-

Кмет на община Неделино с вх.№ 269/ 25.10.2022г., относно: Заявление от Валери 

Димчев Демиров с вх.№93-00-1694/21.10.2022г. с искане за отдаване под наем на 

земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 5, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Десислава Хаджиева, 

Владислав Емирски, д-р Светозар Любомиров. ,,ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  

7, както следва: д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Диляна 

Мераджова, Надежда Тодорова, Ружо Младенов, инж.Емил Войводов.  

 

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 
 Тел.: 03072/9233 

http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 25.11.2022г., с 

Протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Докладната записка от Боян Кехайов-Кмет на община Неделино с вх.№ 

278/ 02.11.2022г., относно: Заявление от Борис Димов Ангелов с вх.№93-00-

1738/26.10.2022г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския 

поземлен фонд. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 369/25.11.2022г. 

 

На основание чл.27, ал.4 от ЗМСМА,Общински съвет-Неделино, 

 

РЕШИ: 

 Не приема предложения проект за решение в Докладната записка от Боян Кехайов-

Кмет на община Неделино с вх.№ 278/ 02.11.2022г., относно: Заявление от Борис 

Димов Ангелов с вх.№93-00-1738/26.10.2022г. с искане за отдаване под наем на 

земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 6, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, д-р 

Светозар Любомиров, инж.Емил Войводов,  Надежда Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0, 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6, както следва: д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. 

Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева. 

 

 
 

                                                                               

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 25.11.2022г., 

с Протокол № 42 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети 

Кирил и Методий“ гр. Неделино, област Смолян“. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 370/25.11.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Условията за 

кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, с проект „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и 

Методий“, гр. Неделино, област Смолян“. 

2. Удостоверява, че дейностите в проектното предложение съответстват на 

приоритетите в Плана за интегрирано развитие на Община Неделино 2021-

2027г.  

3. Възлага на Кмета на община Неделино да извърши всички необходими действия 

при кандидатстване и реализиране на проекта. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Мотиви:  

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


 С оглед защита на особено важни обществени интереси, свързани с възможността 

за реализирането на проект на територията на община Неделино със средства от 

фондовете на Европейския съюз, и поради опасността от закъснение на изпълнението 

на настоящето решение, с оглед крайния срок за кандидатстване по Програмата за 

развитие на селските райони – 25.11.2022 г., е необходимо предварително изпълнение 

на решението. 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: д-р Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Десислава 

Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски, инж.Емил Войводов, д-р Светозар 

Любомиров. ,,ПРОТИВ“ – 0. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 25.11.2022г., 

с Протокол № 42 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект 

„Реконструкция и/или рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, област 

Смолян“. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 371/25.11.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Условията за 

кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

Общински съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ с проект „Реконструкция и/или рехабилитация на улици в град 

Неделино, община Неделино, област Смолян“. 

2. Удостоверява, че дейностите в проектното предложение съответстват на 

приоритетите в Плана за интегрирано развитие на Община Неделино за периода 2021-

2027 г.  

3. Възлага на Кмета на община Неделино да извърши всички необходими действия 

при кандидатстване и реализиране на проекта. 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Мотиви:  

 С оглед защита на особено важни обществени интереси, свързани с възможността 

за реализирането на проект на територията на община Неделино със средства от 

фондовете на Европейския съюз, и поради опасността от закъснение на изпълнението 

на настоящето решение, с оглед крайния срок за кандидатстване по Програмата за 

развитие на селските райони – 25.11.2022 г., е необходимо предварително изпълнение 

на решението. 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: д-р Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Десислава 

Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски, инж.Емил Войводов, д-р Светозар 

Любомиров. ,,ПРОТИВ“ – 0. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 

                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 


